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ZÁPIS
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo
11. října 2006 při příležitosti VIII. Ostravských traumatologických dnů v Rožnově
pod Radhoštěm
Přítomni: doc. dr. L. Pleva, CSc., doc. dr. P. Maňák,
CSc., doc. dr. P. Višňa, Ph.D., prim. dr. J. Tesař,
CSc., prim. dr. J. Procházka, prim. dr. J. Houser,
prim. dr. J. Ščudla, prim. dr. P. Kopačka, dr. F. Rybář, doc. dr. J. Klečka, CSc., dr. P. Nestrojil, CSc.,
prim., dr. R. Lukáš, dr. P. Faltus, prof. dr. P. Havránek, CSc.,
Omluveni: prof. dr. P. Gál, Ph.D., prof. dr. P. Wendsche, CSc., dr. T. Dědek, Ph.D., dr. L. Zvára
Zváni hosté: dr. P. Kubíček, dr. J. Kočí
Jednání řídil: doc. dr. L. Pleva, CSc.
PROGRAM
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání
– doc. Pleva
2. Zpráva z jednání s VZP – prim. Nestrojil
3. Zpráva z jednání s ČSOT – doc. Pleva
4. Indexace časopisu Úrazová chirurgie
– doc. Višňa
5. Léková vyhláška – doc. Višňa
6. Mezinárodní spolupráce traumatologických
společností – prim. Pokorný
7. Standardy – prim. Nestrojil
8. Varia
a. konkurzy
b. prodloužení akreditace ČSÚCH (SP
č. 16) – VR ČLK
c. připomínky k vyhlášce č. 49/93
d. logo ČSÚCH
PRŮBĚH
ad3)
Pracovní jednání s ČSOT se uskutečnilo dne 11. září
2006 v Brně. Závěrem bylo dohodnuto zpracování
písemné dohody o nasmlouvání kódů s jejich rozkladem, kterou vypracuje ČSOT a předloží k jednání.
Registrace nových výkonů se jeví jako dosti problematické, neboť může narazit na odpor pojišťovny.
Dr. Kubíček, VZP – navrhuje opětovně komunikovat
s ČSOT.
Doc. Pleva,CSc. – navrhuje schůzku s prof. Čechem.
ad 4)
Doc. Višňa – zahájil jednání ohledně možnosti indexace časopisu Úrazová chirurgie v mezinárodních
databázích. Výborem schváleno finanční ohodnocení
ve výši 10 tis. Kč pro doc. Maňáka za korektury
angličtiny Úrazové chirurgie a 10 tis. Kč pro P. Segarovou za zpracování ÚCH. Doc. Maňák upozornil
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na snižování kvality publikovaných článků. Potvrzení o přijetí do tisku vydávat až po schválení publikace redakční radou časopisu. Otevřena nová rubrika
„Přečetli jsme za Vás…
ad5)
Doc. Višňa – upozornil na omezení vyplývající
z nové Lékové vyhlášky.
Dr. Kubíček – přednese zmiňované připomínky řediteli VZP. Písemnou argumentaci zpracuje doc. Višňa.
ad 7)
Standardy budou dopracovány podle osnovy, která
byla schválena výborem dne 11. listopadu 2005. Výbor schválil finanční ohodnocení ve výši 30 tis. Kč
pro zpracovatele.
ad 8)
Informované souhlasy – výbor společnosti nebude
zpracovávat závazný vzor IS. Z právního hlediska se
doporučuje co největší informovanost pacienta
ztvrzenou jeho podpisem.
Registr úrazů – nejasnosti v možnosti využití dat
z registru a dalším financování. Navržena schůzka se
zadavateli a zpracovateli. Výborem schváleno finanční ohodnocení ve výši 25 tis. Kč.
Doc. Pleva – prezentoval zprávu z výboru ČSÚCH
AO Alumni – výbor vyslovil podporu prof. Wendschemu ve funkci předsedy a všem aktivním členům
v jejich činnosti v této skupině.
Logo ČSÚCH – předloženy dva návrhy prim. Dr.
Kopačkou
Výbor udělil garanci
- 28.-29. června 2007 I. Trilaterální sympozium společně s odbornou společností soudního lékařství, právníky a policií,
- 9.-10. května 2007 Dětské zlomeniny,
Jemniště,
- 14.-15. června 2007 Traumatologické dny
Pardubice 2007.
Vzdělávací seminář ČLK se koná 10. února 2007
v 8.30 hodin. Délka přednášky 10-15 minut. Seznam
přednášejících a názvy přenášek www.clkcr.cz.
Praktický lékař – doc. Maňák se stal členem redakční rady časopisu. Možnost publikace kazuistik, souborných referátů aj. Příspěvky jsou honorovány
(1500-3000,- Kč).
Schválil:
doc. MUDr. L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH

